
            
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

......................................... 
 

  ด้วยเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จะรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการ        
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๓ วรรคท้ าย                   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗           
จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการ เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
      1.1 กองคลัง 
            - พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 
      1.2 กองช่าง 
            - พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา 
      1.3 กองการศึกษา 
            - พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา  

    1.4 สำนักปลัดเทศบาล 
          - พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา 
    1.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
          - พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา 
    1.6 กองการประปา 
          - พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา 

 

  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
           ๒.๑ มีสัญชาติไทย 
           ๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี ในวันรับสมัคร 
           ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
           ๒.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน       
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล 
           ๒.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
           ๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
            ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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           ๒ .๘  ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู กล งโทษ ให้ ออก  ปลดออก ห รือ ไล่ ออกจากราชการ รั ฐวิ ส าหกิ จ                    
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
           ๒.๙ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

  สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ไม่สามารถสมัครเข้ารับการเลือกสรรเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง  
ได้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 7974/ว9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือสำนักงาน ก.ท.ด่วนมาก             
ที่ มท 0311/ว5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2510  

หมาย เหตุ  ผู้ ที่ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรรในวันที่ ท ำสัญ ญ าจ้ าง จะต้ องไม่ เป็ นผู้ ด ำรง                   
ตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริ หาร               
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้ องถิ่ น  ข้ าราชการหรือลูกจ้ างส่ วนราชการ พนั กงานหรือลูกจ้ างข องหน่ วยงาน อ่ืน                      
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

  ๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร   

แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก.) 
 

  ๔. การรับสมัคร 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเองได้ที่งานการ
เจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่   20 – 28 มิถุนายน 
2565 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ 
 

  ๕. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
       ๕.๑ ใบสมัครตามแบบของเทศบาล    จำนวน  ๑  ฉบับ 
       ๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรง  สวมเสื้อคอปก ไม่สวมหมวกและ  จำนวน  ๒  รูป 
ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๑ ปี      
       ๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  ๑  ฉบับ 
       ๕.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน  ๑  ฉบับ 
       ๕.๕ ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม    จำนวน  ๑  ฉบับ 
ตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๓) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย   
       ๕.6 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ  
       5.7 กรณคีนพิการ ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ  จำนวน  1  ฉบับ 
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              สำหรับการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ และจะต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบ         
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
กำหนด หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการรับสมัคร และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดๆ และในการสมัครสอบครั้งนี้ผู้สมัครเลือก
สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง 
 

  ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลาและสถานที่เลือกสรร 
      คณ ะกรรมการดำเนิ น การเลื อกสรร จะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ เข้ ารับ การเลื อกสรร                   
วั น ที่ ส อ บ  ต ารา งส อบ  ส ถ าน ที่ ส อ บ  แ ล ะระ เบี ย บ เกี่ ย วกั บ ก ารส อบ  ใน วั น ที่  5  ก รก ฎ าค ม  2 5 6 5                                 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง หรือดูได้ทาง www.muangklang.com  
 

  ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
       ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การเลือกสรรและวิธีการเลือกสรรตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ข.) 
 

  8. เกณฑ์การตัดสิน 
       การตัดสิ นว่ าผู้ ใด เป็ นผู้ ผ่ านการเลื อกสรรได้ ให้ ถื อ เกณ ฑ์ ว่ า  ต้ องเป็ น ผู้ สอบ ได้ คะแนน                      
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  
 

  9. การประกาศผลการเลือกสรร 
        เทศบาลตำบลเมืองแกลง จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรภายใน 10 วันทำการ หลังจาก
วันเลือกสรร โดยเรียงลำดับผลคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  
 

10. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ไม่เกิน  ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อ      
ผู้ผ่านการเลือกสรร และผู้ผ่านการเลือกสรรได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
        10.1 ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรได้ไปแล้ว 
        10.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรได้ 
        10.3 มีการสรรหาในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศข้ึนบัญชี                                        
ผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว 
        10.4 หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่งที่สอบนั้น 
        10.5 เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยองมีมติในเรื่องดังกล่าว                       
เป็นอย่างอ่ืน 

http://www.muangklang.com/
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11. การจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
       11 .1  ผู้ ผ่ านการเลื อกสรรจะได้ รับการจ้ างตามลำดับ ในบัญ ชีผู้ ผ่ านการเลื อกสรรได้                                   
ในแต่ละตำแหน่ง ตามตำแหน่งว่างของเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
       11.2 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่าง ในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจ
จ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุได้ 
 

  12. ระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง 
         ระยะเวลาการทำสัญญาจ้าง คราวละไม่เกิน ๑ ปี 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

            ประกาศ  ณ  วันที่   13  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕65 
 
 

                 (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
                      นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ก. 

รายละเอียดตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 

…………………………… 
 

กองคลัง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานพัสดุ ตาม
แนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และ
บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน  

1.2 ท ำทะ เบี ยน การ เบิ กจ่ าย พั สดุ  การ เก็ บ รั กษ าใบ สำคัญ หลั ก ฐาน และ เอกสาร เกี่ ย วกั บ พั สดุ                        
เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน  

1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือเป็นหลักฐานในการ
ดำเนินงาน  

1.4 ราย งาน  สรุป ความ เห็ น เกี่ ย วกั บ งาน พั สดุ  เพ่ื อจั ดท ำราย งาน  และนำ เสนอผู้ บั งคั บ บั ญ ช า                        
ในหน่วยงาน  

1.5 ศึกษาและเสนอความเห็น เกี่ ยวกับระเบียบงานพัสดุ  เพ่ือร่วมพัฒนาให้ ระเบียบการปฏิบัติ งาน                   
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
1.7 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการดำเนินแล้วเสร็จ  
1.8 ศึกษาและติ ดตาม เทคโน โลยีองค์ ความรู้ ใหม่ ๆ  กฎหมาย  และระเบี ยบต่ างๆ  ที่ เกี่ ยวข้องกับ                    

งานพัสดุ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
              / 2. ด้านการบริการ... 
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2. ด้านการบริการ 
2.1 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน  หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง  
2.2 ป ระส าน งาน กั บ บุ ค ค ล ภ าย ใน ห น่ ว ย งาน เดี ย วกั น  ต่ า งห น่ ว ย งาน  ห รื อ ป ระช าช น ทั่ ว ไป                         

เพ่ือให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ  
 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค
การตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล 
พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน        
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ 
เท ค นิ ค ก า รต ล าด  เศ รษ ฐศ าส ต ร์  ก า ร ธน าค ารแ ล ะ ธุ ร กิ จ ก า ร เงิ น  เท ค นิ ค วิ ศ ว ก ร รม โย ธ า  เท ค นิ ค                             
เขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน ที ่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค
การตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล 
พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืน       
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย  
    1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ 1  
    1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  

                    ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ระดับ 1  
    1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 1  
    1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  ระดับ 1  
    1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี      ระดับ 2  
    1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ   ระดับ 2  
 
                         / 2. ทักษะ... 
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2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย  
    2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ 1  
    2.2 ทักษะการประสานงาน       ระดับ 1  
    2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ 1  
    2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล       ระดับ 1  
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย  
    3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
          3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 1  
          3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1  
          3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ 1  
          3.1.4 การบริการเป็นเลิศ      ระดับ 1  
          3.1.5 การทำงานเป็นทีม       ระดับ 1  
    3.2 สมรรถนะประจำสายงาน  
          3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์      ระดับ 1  
          3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ   ระดับ 1  
          3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับ 1  

 

อัตราค่าตอบแทน 
 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
     จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท 
               รวมเป็นเงินเดือนละ 11,400 บาท 
 2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
     จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท 
               รวมเป็นเงินเดือนละ 12,840 บาท 
 3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
     จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,785 บาท 
               รวมเป็นเงินเดือนละ 13,285 บาท 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก. 

รายละเอียดตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 

…………………………… 

 

กองช่าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่าง
เขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 สำรวจ  ออกแบบ  เขี ยนแบบงานสถาปั ตยกรรม  งานแผนที่  งาน วิศวกรรมโครงสร้ าง  และ                      

งานระบบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ  
1.2 ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพ่ือนำมาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์  
1.3 ประมาณ ราคางานก่ อส ร้ างของหน่ วยงาน ราชการ  เพ่ื อ ใช้ ใน การ เปิ ดสอบราคา  และน ำไป                         

สู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์  
1.4 ศึกษา และติดตาม เทคโน โลยีองค์ความรู้ ใหม่ๆ  กฎหมาย  และระเบี ยบต่ างๆ  ที่ เกี่ ยวข้องกับ                    

งานเขียนแบบ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.5 ปฏิบั ติ งาน  และสนับสนุน งาน อ่ืนๆ  ตามที่ ได้ รับมอบหมาย  เพ่ื อสนับสนุน ให้ องค์กรปกครอง                   

ส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้  
 

2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง  
2.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  และประชาชนทั่วไปเพ่ือให้บริการและให้ความช่วยเหลื อในงาน               

ที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
          / คุณสมบัติ..... 
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คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่ างอ่ืนที่ เที ยบได้ ในระดับ เดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือ                 

ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรม เครื่องกล 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขา วิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่าง
ก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้ 

3. ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรือคุณวุฒิ อย่ างอ่ื นที่ เที ยบได้ ไม่ต่ ำกว่านี้  ในสาขาวิชาหรือ                 
ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรม เครื่องกล 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขา วิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย  
    1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ 1  
    1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำร ิ 
          ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ระดับ 1  
    1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 1  
    1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ 1  
    1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน       ระดับ 1  
    1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้      ระดับ 1  
2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย  
    2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ 1  
    2.2 ทักษะการประสานงาน       ระดับ 1  
    2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ 1  
    2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล       ระดับ 1  

 
            / 3. สมรรถนะ..... 
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3. สมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย  
    3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ      ระดับ 1  
3.1.5 การทำงานเป็นทีม      ระดับ 1  

    3.2 สมรรถนะประจำสายงาน  
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย    ระดับ 1  
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์      ระดับ 1  
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ   ระดับ 1  
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับ 1  
 

อัตราค่าตอบแทน 
 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
     จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท 
               รวมเป็นเงินเดือนละ 11,400 บาท 
 2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
     จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท 
               รวมเป็นเงินเดือนละ 12,840 บาท 
 3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
     จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,785 บาท 
               รวมเป็นเงินเดือนละ 13,285 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก. 
รายละเอียดตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 

…………………………… 
 

กองการศึกษา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1.1 จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่กำหนด 
 1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
และจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน 
 1.3 ดำเนินการรับ – จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการรับ - จ่ายเงินเป็นไป
อย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน 
 1.4  รวบรวมและจัด เก็บข้อมูล  สถิติ  เอกสาร ใบสำคัญ  และรายงานทางการเงินและบัญชีต่ างๆ                      
ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างอิงการดำเนินการต่างๆ                  
ทางการเงินและบัญชี 
 1 .5  ต รวจ ส อบ แ ล ะดู ค ว าม ถู ก ต้ อ งข อ ง เอ ก ส ารส ำคั ญ ท างก าร เงิ น  เ พ่ื อ ให้ เกิ ด ค ว าม ถู ก ต้ อ ง                           
ในการปฏิบัติงาน 
 1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและตรง
ตามมาตรฐาน และระเบียบที่กำหนดไว้ 
 1.7  ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ ความรู้ ใหม่ๆ  กฎหมาย และระเบี ยบต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ                   
งานการเงินและบัญชี เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 

        / 2. ด้านการบริการ ... 
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2. ด้านการบริการ 
 2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ 
เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ 
 2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได ้
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย  
    1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ 1  
    1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำร ิ 
          ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ระดับ 1  
    1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 1  
    1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ 1  
    1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี      ระดับ 2  
    1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ    ระดับ 2  
2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย  
    2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ 1  
    2.2 ทักษะการประสานงาน       ระดับ 1  
    2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ 1  
    2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล       ระดับ 1  
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3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย  
    3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ      ระดับ 1  
3.1.5 การทำงานเป็นทีม      ระดับ 1  

    3.2 สมรรถนะประจำสายงาน  
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์      ระดับ 1  
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ   ระดับ 1  
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับ 1  

 

อัตราค่าตอบแทน 
 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
     จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 
               รวมเป็นเงินเดือนละ 11,400 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก. 

รายละเอียดตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 

…………………………… 
 

สำนักปลัดเทศบาล 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

- ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

1 . มี ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิ บั ติ งาน ในหน้ าที่ และมี ความรู้ ใน เรื่ องเครื่ อ งมื อดับ เพลิ ง                     
และน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ 

2. ได้ รับประกาศนียบัตรจากหน่ วยบรรเทาสาธารณภัย  หรือได้ รับการฝึกจากหน่ วยดับ เพลิ งของ                 
ทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีปฏิภาณ ไหวพริบที่ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาวได้ดี 
2. มีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีมนุษย์สัมพนัธ์ที่ด ีเป็นผู้ที่มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดี 

อัตราค่าตอบแทน 
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท  

รวมเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ก. 

รายละเอียดตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 

…………………………… 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
ตำแหน่งคนงาน 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

- ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะประจำรถบรรทุกขยะ ปฏิบัติงานในเวลากลางคืน 
- งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ ความสามารถและ มีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่                             
2. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 

อัตราค่าตอบแทน 
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท  

รวมเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผนวก ก. 

รายละเอียดตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 

…………………………… 
 

กองการประปา 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
ตำแหน่งคนงาน 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

- สำรวจเขียนผังและติดตั้งมาตรวัดน้ำรายใหม่ 
- บำรุงรักษาซ่อมแซมท่อน้ำประปา 
- ตรวจสอบท่อแตก ท่อรั่ว 
- ระบายตะกอนในเส้นท่อ 
- ให้บริการทั่วไปแก่ผู้ใช้น้ำ 
- ช่วยสำรวจ ออกแบบประมาณการโครงการ 
- งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  
2. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 

อัตราค่าตอบแทน 
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท  

รวมเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท 
 
 
 
 
 
 



 
 

 





            ผนวก ข. 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร วิธีการเลือกสรร วัน เวลาเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่  13  มิถุนายน  2565 
กองคลัง 
สังกัด/ตำแหน่ง วันที่  เวลาเลือกสรร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 
ตำแหน่งผู้ช่วย 
เจ้าพนักงานพัสดุ 

12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 – 
12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวลา 13.30 น.  
เป็นต้นไป 

1. สอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง   
    100 คะแนน (สอบอัตนัย) 
    - ทดสอบความรู้ ความสามารถ ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
      ประกอบด้วย  
      1. หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
      2. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
      3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ  
          พ.ศ.2526 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
      4. ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
          เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
      5. เหตุการณ์ปัจจุบัน  ฯลฯ 
 

2. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
    100 คะแนน  (สอบสัมภาษณ์) 
     - ประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานพฤติกรรมที่ปรากฏ 
       ทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  
       เช่นความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ทัศนคติ ปฏิภาณ 
       ไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น 

 
 
- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 

   



             ผนวก ข. 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร วิธีการเลือกสรร วัน เวลาเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่  13  มิถุนายน  2565 
กองช่าง 
สังกัด/ตำแหน่ง วันที่  เวลาเลือกสรร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 
ตำแหน่งผู้ช่วย 
นายช่างเขียนแบบ 

12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 – 
12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวลา 14.00 น.  
เป็นต้นไป 

1. สอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง   
    100 คะแนน (สอบอัตนัย) 
    - ทดสอบความรู้ ความสามารถ ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
      ประกอบด้วย  
      1. หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
      2. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
      3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ  
          พ.ศ.2526 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
      4. ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
          เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
      5. เหตุการณ์ปัจจุบัน  ฯลฯ 
 

2. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
    100 คะแนน  (สอบสัมภาษณ์) 
     - ประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานพฤติกรรมที่ปรากฏ 
       ทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  
       เช่นความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ทัศนคติ ปฏิภาณ 
       ไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น 

 
 
- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 

 
         



      ผนวก ข. 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร วิธีการเลือกสรร วัน เวลาเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่  13  มิถุนายน  2565 
กองการศึกษา 

สังกัด/ตำแหน่ง วันที่  เวลาเลือกสรร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน 
พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 
ตำแหน่งผู้ช่วย 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 

12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 – 
12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวลา 14.30 น.  
เป็นต้นไป 

1. สอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง   
    100 คะแนน (สอบอัตนัย) 
    - ทดสอบความรู้ ความสามารถ ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
      ประกอบด้วย  
      1. หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
      2. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
      3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ  
          พ.ศ.2526 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
      4. ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
          เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
      5. เหตุการณ์ปัจจุบัน  ฯลฯ 
 

2. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
    100 คะแนน  (สอบสัมภาษณ์) 
     - ประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานพฤติกรรมที่ปรากฏ 
       ทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  
       เช่นความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ทัศนคติ ปฏิภาณ 
       ไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น 

 
 
- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 

 
        



      ผนวก ข. 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร วิธีการเลือกสรร วัน เวลาเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่  13  มิถุนายน  2565 
สำนักปลัดเทศบาล 

ตำแหน่ง วันที่  เวลาเลือกสรร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน 
พนักงานจ้างทั่วไป 
ตำแหน่ง  
พนักงานดับเพลิง 
 

12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 – 
11.30 น.            

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (สอบอัตนัย) 
- สอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
  และความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ ฯลฯ 

 
- ไม่ต่ำกว่า 
  ร้อยละ 60 
 

  เวลา 11.30 – 
12.00 น.                       

ภาคปฏิบัติ 100 คะแนน   
ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย เช่น วิ่ง วิดพ้ืน ฯลฯ 

 
- ไมต่่ำกว่า 
  ร้อยละ 60 

  เวลา 15.00 น. 
เป็นต้นไป 

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 คะแนน  (สอบสัมภาษณ์) 
- ประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน พฤติกรรม 
   ที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  
   เช่นความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานประสบการณ์ ปฏิภาณไหวพริบ 
   และบุคลิกภาพ เป็นต้น 

 
- ไม่ต่ำกว่า 
  ร้อยละ 60 
 

       
        
 
 
 
 
    
     



   ผนวก ข. 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร วิธีการเลือกสรร วัน เวลาเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่  13  มิถุนายน  2565 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตำแหน่ง วันที่  เวลาเลือกสรร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน 

พนักงานจ้างทั่วไป 
ตำแหน่งคนงาน  

12 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. 
เป็นต้นไป 

สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
100 คะแนน  (สอบสัมภาษณ์) 
- ประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน พฤติกรรม 
  ที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ พิจารณาความเหมาะสม 
  ในด้านต่างๆ เช่นความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ประสบการณ ์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น 

 
 
- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              ผนวก ข. 
หลักเกณฑ์การเลือกสรร วิธีการเลือกสรร วัน เวลาเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่  13  มิถุนายน  2565 
 

กองการประปา 
ตำแหน่ง วันที่  เวลาเลือกสรร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน 

พนักงานจ้างทั่วไป 
ตำแหน่งคนงาน 

12 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. 
เป็นต้นไป 

สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
100 คะแนน  (สอบสัมภาษณ์) 
- ประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน พฤติกรรม 
  ที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ พิจารณาความเหมาะสม 
  ในด้านต่างๆ เช่นความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ประสบการณ ์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น 

 
 
- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


